Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Slovenskej Ľupči

Dátum konania OZ: 4.5.2020

Obec Slovenská Ľupča, Námestie SNP 1/13, 976 13 Slovenská Ľupča
_____________________________________________________________________
ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Slovenskej Ľupči konaného dňa 4.5.2020
v zasadačke Obecného úradu Slovenská Ľupča

Prítomní poslanci:
Ľuboš Bakaljar, Mgr. Daniel Baláž, Mgr. Martin Bobák, Mgr. Michal Hlaváč, Erika Lamperová, RNDr.
Vladimír Malý, Jozef Stanko, Ing. Katarína Sýkorová, PhD.
Neprítomní poslanci:
Mgr. art. Radoslav Solárik, ArtD.,
Ostatní prítomní:
Mgr. Roland Lamper, Ing. Dana Blaškovičová, Lívia Gondová, Jaromír Dubšík

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Kontrola plnenia uznesení
Covid 19 - opatrenia obce Slovenská Ľupča a prognóza finančných dopadov pre obec Slovenská
Ľupča v dôsledku vyhlásenia krízovej situácie na území SR
Projekt - vybudovanie Wifi siete v obci Slovenská Ľupča
Komunitný plán sociálnych služieb obce Slovenská Ľupča
Návrh zmeny rozpočtu obce Slovenská Ľupča č. 2 na rok 2020
Zníženie nájomného pre nájomcov zdravotného strediska
Zámer prenechať majetek obce Slovenská Ľupča
Dotácie z rozpočtu obce
Rôzne
Interpelácie poslancov
Diskusia
Záver

Bod č. 1 Otvorenie zasadnutia
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Mgr. Roland Lamper (ďalej len
„starosta obce“).

Bod č. 2 Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Starosta obce navrhol za členov návrhovej komisie Eriku Lamperovú, Jozefa Stanka, Ľuboša Bakaljara,
za overovateľov zápisnice RNDr. Vladimíra Malého, Mgr. Michala Hlaváča a napísaním zápisnice
poveril pracovníčku obce Líviu Gondovú.
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Hlasovanie za schválenie členov návrhovej komisie a overovateľov zápisnice:
Uznesenie č.: 13/2020
obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
A/ členov návrhovej komisie Eriku Lamperovú, Jozefa Stanka, Ľuboša Bakaljara
B / overovateľov zápisnice: RNDr. Vladimíra Malého, Mgr. Michala Hlaváča
Hlasovanie:
Za
Proti
počet
6
0
prítomných poslancov:
Bakaljar, Hlaváč,
6
Lamperová, Malý, Stanko,
Sýkorová

Zdržal sa
0

Bod č. 3 Schválenie programu rokovania
Starosta obce oboznámil prítomných s programom rokovania obecného zastupiteľstva (ďalej len
„OZ“). Poslankyňa Ing. Sýkorová navrhla presunúť bod 11 do bodu 8. Starosta navrhol poslancom
hlasovať za schválenie programu s navrhovanou zmenou.
Program:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
2 Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Covid 19 - opatrenia obce Slovenská Ľupča a prognóza finančných dopadov pre obec Slovenská
Ľupča v dôsledku vyhlásenia krízovej situácie na území SR
6. Projekt - vybudovanie Wifi siete v obci Slovenská Ľupča
7. Komunitný plán sociálnych služieb obce Slovenská Ľupča
8. Návrh zmeny rozpočtu obce Slovenská Ľupča č. 2 na rok 2020 a Dotácie z rozpočtu obce
9. Zníženie nájomného pre nájomcov zdravotného strediska
10. Zámer prenechať majetek obce Slovenská Ľupča
11. Rôzne
12. Interpelácie poslancov
13. Diskusia
14. Záver
Hlasovanie za schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva:
Uznesenie č.: 14/2020
obecné zastupiteľstvo
• Program rokovania OZ s navrhovanou zmenou
Hlasovanie:
Za
počet
6
prítomných poslancov:
Bakaljar, Hlaváč,
6
Lamperová, Malý, Stanko,
Sýkorová

schvaľuje
Proti
0

Zdržal sa
0

Bod č. 4 Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce informoval prítomných o plnení uznesení, ktoré boli prijaté na zasadnutí OZ dňa
4.2.2020.
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Hlasovanie za vzatie na vedomie kontrolu plnenia uznesení:
Uznesenie č.: 15/2020:
obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
• kontrolu plnenia uznesení OZ v Slovenskej Ľupči zo dňa 4.2.2020
Hlasovanie:
Za
Proti
Zdržal sa
počet
6
0
0
prítomných poslancov:
Bakaljar, Hlaváč,
6
Lamperová, Malý, Stanko,
Sýkorová

Bod č. 5 Covid 19 - opatrenia obce Slovenská Ľupča a prognóza finančných dopadov pre obec
Slovenská Ľupča v dôsledku vyhlásenia krízovej situácie na území SR
Starosta obce informoval prítomných o opatreniach prijatých v dôsledku vyhlásenia krízovej situácie
na území Slovenskej republiky (ďalej len „SR“). Obec odo dňa vyhlásenia krízovej situácie reagovala
pružne, v zmysle nariadení ústredných orgánov SR a záverov zo zasadnutí krízového štábu obce
pristúpila k mnohým opatreniam zamedzujúcim šírenie pandémie na území obce o.i. tým, že
pozastavila kultúrno-spoločenské a športové podujatia na území obce, zrušila Turičný jarmok 2020,
pozastavila činnosť materskej školy, zabezpečila dezinfekciu verejných budov, obmedzila
fungovanie Obecného úradu a zriadila telefonickú linku pre pomoc obyvateľom obce. Obec ďalej
zabezpečila ušitie 1 500 ks rúšok, ktoré sa následne distribuovali obyvateľom obce do domácností.
Informoval tiež o zverejnenej prognóze finančných dopadov pre obec Slovenská Ľupča v dôsledku
vzniknutej krízovej situácie na území SR Radou pre rozpočtovú zodpovednosť, ktorá predpokladá tri
scenáre zníženia podielových daní. Prvý scenár predpokladá zníženie príjmov obce o sumu 70 000 €,
druhý scenár predpokladá zníženie príjmov o sumu 150 000 € a tretí, v prípade krízy v trvaní troch
mesiacov o sumu 400 000 €. Vedenie úradu súčasne pristúpilo k úsporným opatreniam s finančným
dopadom na rozpočet obce, ktoré sa týkali nariadenia čerpania dovoleniek a úprave pracovných
úväzkov zamestnancom obce.
Hlasovanie za vzatie na vedomie informácie o opatreniach obce Slovenská Ľupča a o prognóze
finančných dopadov pre obec Slovenská Ľupča v dôsledku vyhlásenia krízovej situácie na území SR:
Uznesenie č.: 16/2020
obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
A/ Informáciu o aktuálnej situácii opatrení v obci Slovenská Ľupča k pandémii
B/ Prognózu finančných dopadov pre obec Slovenská Ľupča v dôsledku vyhlásenia krízovej situácie na
území SR
Hlasovanie:
Za
Proti
Zdržal sa
počet
6
0
0
prítomných poslancov:
Bakaljar, Hlaváč,
6
Lamperová, Malý, Stanko,
Sýkorová

Bod č. 6 Projekt - vybudovanie Wifi siete v obci Slovenská Ľupča
Starosta obce podal informáciu o plánovanom vybudovaní WiFi siete v obci a pokrytí vybraných
miest na území obce WiFi signálom s pripojením do internetu rýchlosti 30Mbit/s. Informoval
o použití oprávnených výdavkov projektu na zakúpenie 10 zariadení (prístupových bodov), ktoré
budú postačovať na pokrytie verejných priestranstiev obce signálom za účelom sprístupnenia dát
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a informácií určených najmä pre obyvateľov a návštevníkov obce. Objem sťahovaných dát bude
obmedzený a charakter dát bude sprístupňovaný v súlade s bezpečnostným projektom.
o 16.25 h. prišiel Mgr. Martin Bobák
Poslanec Ľ. Bakaljar sa zaujímal o osobu oprávnenú spravovať predmetnú sieť po stránke odbornej
a tiež o spôsob ochrany siete proti zneužitiu. Poslanec Mgr. Hlaváč sa zaujímal o bezpečnostné
hľadisko projektu a obmedzenia využívania dát mládežou. Poslanec Mgr. Bobák detailne upresnil
podmienky projektu a jeho účelovú dostupnosť predovšetkým pre turistov obce a jeho využiteľnosť
na miestach ako sú autobusové zastávky, námestie obce, Miestne kultúrne stredisko, futbalové
ihrisko a ďalšie, s polomerom približne 50 m. Technologicky bude wifi sieť zastrešovať dodávateľ a
obsahovo obec. Prevádzkové náklady boli odhadnuté vo výške desiatkov € mesačne. Poslanec
J. Stanko sa zaujímal o prístup dát aj v inom než slovenskom jazyku. Starosta obce ocenil myšlienku
sprístupnenia dát aj v cudzích jazykoch, avšak predmetný projektu uvedené nerieši.
o 16.38 h. prišiel Mgr. Daniel Baláž
Hlasovanie za schválenie predloženia žiadosti na vybudovanie WIFI pre obec a spolufinancovanie
projektu:
Uznesenie č.: 17/2020
obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
A/ Predloženie Žiadosti o NFP na Sprostredkovateľský orgán Operačný program integrovaná infraštruktúra
pod názvom projektu WiFi pre obec Slovenská Ľupča, kód výzvy: OPII-2018/7/1-DOP
B/ Výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa z celkových oprávnených
výdavkov projektu vo výške 750 €
Hlasovanie:
Za
Proti
Zdržal sa
počet
8
0
0
prítomných poslancov:
Bakaljar, Baláž, Bobák,
8
Hlaváč, Lamperová, Malý,
Stanko, Sýkorová

Bod č. 7 Komunitný plán sociálnych služieb obce Slovenská Ľupča
S Komunitným plánom obce boli poslanci oboznámení už na rokovaní finančnej komisie. Komunitný
plán je strategickým dokumentom obce, ktorý je potrebný na zadefinovanie sociálnych služeb na
území obce Slovenská Ľupča pre rôzne vekové kategórie. Prijaté podnety boli do dokumentu
zapracované a plán je tým pripravený na schválenie OZ.
Hlasovanie za schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Slovenská Ľupča:
Uznesenie č.: 18/2020
obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
• Komunitný plán sociálnych služieb obce Slovenská Ľupča pre roky 2020 - 2026
Hlasovanie:
Za
Proti
počet
8
0
prítomných poslancov:
Bakaljar, Baláž, Bobák,
8
Hlaváč, Lamperová, Malý,
Stanko, Sýkorová

Zdržal sa
0

Bod č. 8 Návrh zmeny rozpočtu obce Slovenská Ľupča č. 2 na rok 2020 a Dotácie z rozpočtu obce
Prednostka OcÚ Ing. Blaškovičová informovala o návrhu na zmenu rozpočtu obce Slovenská Ľupča Rozpočtovom opatrení č. 2, ktorého súčasťou je zmena obecného rozpočtu a tiež rozpočtu organizácií
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v zriaďovateľskej pôsobnosti obce (ZŠ, MŠ a ZUŠ). Zmena rozpočtu obecného úradu sa týka
príjmovej aj výdavkovéj časti, navýšenia účelovo určených príjmov a zníženia príjmov v dôsledku
zrušenia Turíčneho jarmoku. Výdavková časť rozpočtu sa týka zvýšenia výdavkov v súvislosti
s mimoriadnou situáciou na území SR a zníženia výdavkov v dôsledku zrušenia Turíčneho jarmoku.
Rozpočty zriadených škôl predpokladajú v dôsledku mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou
zníženie príjmov a v absolútnom prepočte rátajú so znížením výdavkov. Predkladaná zmena
rozpočtu je spracovaná na obdobie najbližších týždňov, pričom potreba ďalších zmien sa opäť
prehodnotí, spracuje a predloží na schválenie na najbližšie zasadnutie OZ.
Riaditeľ základnej školy PaedDr. R. Kováčik, riaditeľ základnej umeleckej školy Mgr. I. Petrík a
riaditeľka materskej školy Mgr. A. Sojáková prítomných podrobne informovali o doteraz vykonaných
opatreniach (s finančným dopadom na rozpočet škôl) a tiež o plánovaných opatreniach týkajúcich
sa zníženia negatívnych dopadov na vývoj rozpočtu škôl ako dôsledku vyhlásenej mimoriadnej
situácie. Predkladané zmeny rozpočtu škôl boli predmetom rokovania finančnej komisie a sú
rovnako ako zmena rozpočtu OcÚ spracované na obdobie najbližších týždňov, pričom potreba
ďalších zmien sa opäť prehodnotí, spracuje a predloží na schválenie na najbližšie zasadnutie OZ.
Poslankyňa Ing. Sýkorová sa v rámci diskusie zaujímala o čerpanie jednotlivých položiek rozpočtu
obce a navrhla zníženie výdavkov určených na podporu verejno-prospešných služieb - dotácií
v zmysle toho, ako boli predschválené na rokovaní finančnej komisie. Ďalej sa zaujímala o význam
zmeny rozpočtu v aktuálnom období, nakoľko denne prichádzajú nové významné informácie
týkajúce sa financovania subjektov verejnej správy. Poslanec J. Stanko sa v rámci diskusie zaujímal o
plánované investície do majetku obce a použitie financií očakávaných zo zvýšených daní a poplatkov
v roku 2020. Prednostka OcÚ vysvetlila proces tvorby zmeny rozpočtu - RO č. 2/2020 a
opodstatnenosť priebežného prehodnocovania vývoja rozpočtu obce.
Poslanec Ľ. Bakaljar dal do pozornosti zákonnosť 15 % navýšenia tarifního platu zamestnancov
terénnej opatrovateľskej služby a jeho doplatku za predchádzajúce roky. Prednostka OcÚ prítomným
vysvetlila, že tento návrh je podložený stanoviskom právnej zástupkyne obce, ale zákonnosť nároku
opakovane preverí.
Starosta obce navrhol hlasovať za stiahnutie navrhovaných zmien vo výdavkovej časti rozpočtu,
týkajúcich sa zvýšenia výdavkov na platy a odvody zamestnancov terénnej opatrovateľskej služby
(nepriznané 15 % navýšenie tarifného platu - doplatku za predchádzajúce 2 roky). Poslanci OZ
v počte 5 (Bakaljar, Baláž, Hlaváč, Stanko, Sýkorová) súhlasili so stiahnutím navrhovaných zmien vo
výdavkovej časti rozpočtu.
Starosta obce ďalej navrhol hlasovať za zníženie schválenej sumy určenej na dotácie za účelom
podpory všeobecne-prospešných služieb (na sumu 25 000 €). Poslanci OZ v počte 3 (Bakaljar,
Bobák, Sýkorová) súhlasili so znížením výdavkov účelovo určených na podporu všeobecneprospešných služieb - dotácií na sumu 25 000 €.
Hlasovanie za schválenie zmeny rozpočtu obce Slovenská Ľupča RO č. 2 s navrhovanou úpravou:
Uznesenie č.: 19/2020
obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
A.1 Zmenu rozpočtu obce Slovenská Ľupča na rok 2020 - Rozpočtové opatrenie č. 2/2020 s navrhovanou
úpravou
A.2 Upravený rozpočet obce Slovenská Ľupča na rok 2020 v predloženom členení s navrhovanou úpravou
A.3 Upravený rozpočet obce Slovenská Ľupča na rok 2020 podľa programov v predloženom členení
s navrhovanou úpravou
Hlasovanie:
Za
Proti
Zdržal sa
počet
8
0
0
prítomných poslancov:
Bakaljar, Baláž, Bobák,
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8

Hlaváč, Lamperová, Malý,
Stanko, Sýkorová

Finančná komisia, v zložení 9 poslancov OZ, navrhuje obecnému zastupiteľstvu ako schvaľovaciemu
orgánu schváliť dotácie pre jednotlivých žiadateľov na rok 2020 v celkovej výške 16 400 €.
o 17.50 h. odišiel Mgr. Daniel Baláž
Hlasovanie za schválenie dotácií z rozpočtu obce v zmysle návrhu finančnej komisie:
Uznesenie č.: 20 /2020
obecné zastupiteľstvo
SB, s.r.o.
300 €
Jeep Wrangler
1 400 €
Stolnotenisový oddiel
200 €
Športový klub PEPAS
1 300 €
Dratvárik - OZ
1 000 €
Obecný futbalový klub
9 000 €
Dobrovoľný hasičský zbor
500 €
Evanjelický cirkevný zbor
500 €
OZ Mestečko
1 500 €
Pro Lipche
700 €
Hlasovanie:
Za
počet
7
prítomných poslancov:
Bakaljar, Bobák, Hlaváč,
7
Lamperová, Malý, Stanko,
Sýkorová

schvaľuje

Proti
0

Zdržal sa
0

o 17.50 h. prišiel Mgr. Daniel Baláž

Bod č. 9 Zníženie nájomného pre nájomcov zdravotného strediska
Obci boli od jednotlivých nájomcov zdravotného strediska doručené žiadosti s požiadavkou o úpravu
nájomného v dôsledku obmedzení vyplývajúcich z vyhlásenej krízovej situácie na území SR. Tieto
požiadavky boli predmetom rokovania finančnej komisie, hoci neboli zo strany nájomcov bližšie
špecifikované. Jedná sa o subjekty, ktoré spadajú do obmedzeného režimu príp. sa jedná o subjekty,
ktorým vôbec nebolo umožnené užívanie predmetu nájmu. Legislatíva NR SR, týkajúca sa finančnej
pomoci pre tieto subjekty, je aktuálne v legislatívnom konaní. Poslanci OZ sa zhodli na podpore
zníženia negatívnych dopadov pre nájomcov zdravotného strediska, avšak bez existencie podrobností
o podpore zo strany štátu, nevedia aktuálne rozhodnúť o rozsahu úľavy na nájomnom. Zníženie
nájomného pre nájomcov zdravotného strediska bude predmetom ďalších zasadnutí OZ, po prijatí
konkrétnych postupov a rozhodnutí vládou SR. Starosta obce predmetný bod, po návrhu poslancov
OZ, z rokovania stiahol.

Bod č. 10 Zámer prenechať majetok obce Slovenská Ľupča
Pani M. Giertlová prejavila záujem o prenájom priestorov suterénu zdravotného strediska za
účelom prevádzky masérskeho salóna a infra sauny. Poslancom OZ bol predložený návrh na
zverejnenie zámeru prenajať predmetný majetok obce za vopred určených podmienok a za
nájomné zodpovedajúce minimálnej výške nájmu v čase zverejnenia zámeru (30,- Euro/ 1 m2/ rok).
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Uznesenie č.: 21/2020
obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
v súlade s ust. § 9a ods. 9 v spojení s ust. § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí,
zverejnenie zámeru na prenechanie nehnuteľného majetku Obce Slovenská Ľupča do nájmu, a to priamym
prenájmom najmenej za také nájomné, za aké sa v tomto čase a na tomto mieste obvykle prenecháva
majetok obce do nájmu, a to vo forme uzatvorenia Zmluvy o nájme nebytových priestorov so žiadateľom :
Michaela Giertlová, trvale bytom Hronská 17, 976 13 Slovenská Ľupča, IČO: ...................
Predmet nájmu :
Nebytové priestory o celkovej výmere 50,80 m2 v rozsahu : podnikateľský priestor, chodba a sociálne
zariadenie, situované v nehnuteľnosti na pozemku parc.č. C KN 247/1, 248/1 vedenej na Okresnom úrade
Banská Bystrica, Katastrálny odbor, zapísanej na LV č. 1052, k.ú. Slovenská Ľupča, Obec Banská Bystrica,
ako budova č. súpisné 635 , k.ú. Slovenská Ľupča.
Predmetný nebytový priestor sa nachádza na prvom nadzemnom podlaží Zdravotného strediska
v Slov.Ľupči so vstupom z ulice aj z dvora. Ide o nehnuteľnosť situovanú v Obci Slovenská Ľupča na ulici
1.mája.
Účel nájmu :
Žiadateľ bude využívať predmetné nebytové priestory na účely masérskeho salóna s infra saunou.
Doba nájmu :
Doba neurčitá, odo dňa účinnosti zmluvy podľa osobitných právnych predpisov.
Minimálna výška nájomného :
Minimálna výška nájomného zodpovedá nájomnému, za aké v čase zverejnenia zámeru v Obci Slovenská
Ľupča obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel nebytové priestory porovnateľného druhu, a to
najmenej vo výške 30,- Euro/ 1 m2/ rok.
Platby za spotrebu elektrickej energie, vykurovanie, vodné, stočné, zrážkové vody a odvoz komunálneho
odpadu nie sú zahrnuté v nájme. Tieto bude nájomca uhrádzať priamo dodávateľom.
V súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. e) zák.č. 138/1991 Z.z., v platnom znení, bude zdôvodnený zámer previesť
majetok týmto spôsobom zverejnený v zákonom stanovenej lehote pred schvaľovaním prevodu Obecným
zastupiteľstvom, na úradnej tabuli a internetovej stránke Obce Slovenská Ľupča, v termíne od ........... do
...........
Súčasťou zverejneného uznesenia je aj situačný nákres predmetných nebytových priestorov.
Hlasovanie:
počet
prítomných poslancov:
8

Za
8
Bakaljar, Baláž, Bobák,
Hlaváč, Lamperová, Malý,
Stanko, Sýkorová

Proti
0

Zdržal sa
0

Bod č. 11 Rôzne
Predmetom bodu rokovania „Rôzne“ neboli žiadne materiály / návrhy uznesenia.

Bod č. 12 Interpelácie poslancov
Poslanec Ľ. Bakaljar ocenil spracovanie stanoviska právnou zástupkyňou obce JUDr. Z. Falisovou k
nesúladu zmluvy o nájme pozemku uzatvorenej za účelom umiestnenia novinového stánku na
pozemku obce s platným všeobecne záväzným nariadením obce. Obec dňa 18.2.2010 uzatvorila
zmluvu o nájme pozemku - plochy pre novinový stánok o výmere približne 4 m2 za nájomné vo
výške 50 € / ročne. Dňa 12.9.2012 boli OZ schválené Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom
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obce, v zmysle ktorých je možné predmetné parcely použiť na verejné účely, podnikateľskú činnosť
a na výkon samosprávy obce. Od 1.1.2013 je v platnosti VZN č. 6/2013 o miestnych daniach
a poplatkoch, ktoré pojednáva o sadzbách za užívanie verejného priestranstva, v zmysle ktorého by
suma za užívanie predmetného priestranstva zodpovedala výške približne 700 € / ročne. Z uvedeného
vyplýva, že nájomná zmluva je v rozpore s platným VZN obce a treba ju vypovedať. Uvedená plocha
spadá do využívania verejných plôch podnikateľským subjektom, kde je nevyhnutné aplikovať proces
vyrubenia dane a nie nájmu za dojednaný prenájom. Stanovisko ponúka tri alternatívy riešenia
vzniknutej situácie: kvalifikovaná zmena VZN, kde by sa vyňala parcela, na ktorej je novinový stánok,
vyvolanie rokovanie s nájomcom príp. vypovedanie zmluvy o nájme a zmena umiestnenia novinového
stánku v rámci plánovanej rekonštrukcie námestia. Poslanec Ľ. Bakaljar prichádza s možnými
riešeniami vzniknutej situácie. Do diskusie sa zapojili aj poslanci Mgr. Bobák, RNDr. Malý, J. Stanko a
E. Lamperová, ktorá navrhla, aby sa ďalší postup v tejto veci prorokoval v príslušnej komisii.
Poslanec Mgr. Hlaváč upozornil prítomných na alarmujúcu situáciu týkajúcu sa parkovania áut na
verejných priestranstvách obce, konkrétne pred rodinnými domami na Hronskej ulici. Navrhuje
vytvoriť skupinu, ktorá sa bude zaoberať riešením problematiky parkovania áut v obci. Starosta
poukázal na nevyhnutnosť koncepčného a komplexného riešenia tohto problému. Do diskusie sa
zapojili aj poslanci Mgr. Bakaljar, J. Stanko, Ing. Sýkorová a E. Lamperová.
Poslankyňa Ing. Sýkorová otvorila problematiku triedenia odpadu a platieb za komunálny odpad.
Bola oslovená občanmi, ktorí poukázali na vysokú (osobnú) mieru triedenia odpadu a produkovanie
nízkého objemu komunálneho odpadu. Vzhľadom k vysokej miere kompostovania a separovania
odpadu, považujú jednotný poplatok za komunálny odpad pre všetkých obyvateľov, bez ohľadu na
mieru separovania, za demotivujúci. Navrhujú množstevný zber odpadu a označenie nádob na
odpad čiarovým kódom. Do diskusie sa zapojil aj poslanec Mgr. Baláž, ktorí poukázal na zložitosť
riešenia tejto problematiky. Začiatkom roka 2020 sa v priestoroch OcÚ zúčastnil pracovného
stretnutia k odpadom, o konaní ktorého vedeli všetci poslanci, no žiaden z nich sa ho nezúčastnil.
Doktnuté subjekty dlhodobo hľadajú riešenia efektívnejšieho fungovania zberu a odvozu odpadu,
avšak riešenia nie sú také jednoduché ako by sa zdali byť. Poukázal na nevyhnutnosť zriadenia
zberného dvora na území obce a tiež na povinnost zabezpečenia zberných nádob na kuchynský
odpad resp. zabezpečenie vererného kompostoviska počnúc rokom 2021. Starosta obce poukázal
na trend vývoja cien za zber, zvoz, likvidáciu a triedenie odpadu, ktorá poukazuje na neustále
sprísňovanie pravidiel a celkové zvyšovanie cien. Súčasne poukázal na skutočnosť, že zvýšená
separácia odpadu neznamená vždy znižovanie produkcie celkového odpadu domácnosťami.
Poslanec RNDr. Malý upozornil na potrebu rozmiestnenia ďalších nádob na psie exkrementy a
zaujímal sa tiež o problematiku umiestňovania stĺpov na území obce. Starosta obce objasnil
predmetnú problematiku a vysvetlil, že uvedené je aktuálne v riešení.
Poslanec Mgr. Baláž sa zaujímal o stav riešenia projektu rekonštrukcie námestia. Starosta obce
uvedené objasnil, pričom obec momentálne čaká na vyjadrenie od príslušných orgánov. Následne
bola starostom obce podaná informácia o ďalších projektech v schvaľovacom procese.
Poslankyňu E. Lamperovú oslovili občania s požiadavkou na odstránenie štrku z komunikácií v
blízkosti vstupu na hrad. Poukázala tiež na havarijný stav oplotenia detského ihriska pri Sokolovni a
veľkú, približne 4 m hromadu smetí v záhrade pri detskom ihrisku, ktorá sa rozťahuje v priestore a
šíria sa z nej potkany. Ďalšia požiadavka sa týkala kontroly komína rodinného domu u Šuľajov. Do
diskusii sa zapojili aj poslanci Mgr. Baláž a Mgr. Hlaváč. E. Lamperová súčasne prišla s návrhom
časového obmedzenia interpelácií poslancov na rokovaní OZ.
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Hlasovanie za vzatie na vedomie interpelácií poslancov obecného zastupiteľstva:
Uznesenie č.: 22/2020
obecné zastupiteľstvo
• interpelácie poslancov
Hlasovanie:
Za
počet
8
prítomných poslancov:
Bakaljar, Baláž, Bobák,
8
Hlaváč, Lamperová, Malý,
Stanko, Sýkorová

berie na vedomie
Proti
0

Zdržal sa
0

Bod č. 13 Diskusia
V diskusii neboli žiadne príspevky od poslancov.

Bod č. 14 Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť na rokovaní a rokovanie obecného zastupiteľstva
ukončil.

Ing. Dana Blaškovičová
prednostka OcÚ

Mgr. Roland Lamper
starosta obce

RNDr. Vladimír Malý
overovateľ I

Mgr. Michal Hlaváč
overovateľ II
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